Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie
pracownik socjalny, realizowanych w ramach projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej
na terenie II makroregionu” - Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Tytuł projektu: „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji
społecznej na terenie II makroregionu”
Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w
projekcie pn. „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II
makroregionu” realizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie. Spełniam
warunki kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie.
Ponadto oświadczam, że odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością jest mi
znana.

Imię i nazwisko
Podpis
Data i miejscowość

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na
terenie II makroregionu” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00 -926 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020(PO WER) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str.320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające go rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014 –2020,
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
działań informacyjno - promocyjnych w ramach POWER.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwu Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt - Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą w realizacji projektu - ....................................................... (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER.
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia
wsparcia w ramach projektu.
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje na tematu działu w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji.
7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
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DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
IMIĘ/IMIONA

NAZWISKO

PŁEĆ

PESEL

□ kobieta

□ mężczyzna

ADRES ZAMIESZKANIA (ulica i numer domu, lokalu)

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

OBSZAR/TEREN

E-MAIL

□miejski
□ wiejski
TELEFON KONTAKTOWY

WYKSZTAŁCENIE

□ podstawowe lub gimnazjalne

□ ponadgimnazjalne lub policealne

□ wyższe

WYKONYWANY ZAWÓD

NAZWA I ADRES INSTYTUCJI

TEL. INSTYTUCJI

E-MAIL INSTYTUCJI

A. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU (uczestnikowi projektu przysługuje prawo odmowy podania poniższych danych)
ODMAWIAM PODANIA DANYCH W PONIŻSZYM ZAKRESIE

□

OSOBA NALEŻĄCA DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB
ETNICZNEJ, MIGRANT, OSOBA OBCEGO POCHODZENIA1

NIEPEŁNOSPRAWNĄ2

□ Tak

□ Nie
OSOBA BEZDOMNA LUB DOTKNIĘTA WYKLUCZENIEM Z
DOSTĘPU DO MIESZKAŃ3

□ Tak

□ Tak

□ Tak

□ Nie
OSOBA PRZEBYWAJĄCA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM BEZ
OSÓB PRACUJĄCYCH, Z DZIEĆMI POZOSTAJĄCYMI NA
UTRZYMANIU5

□ Nie
OSOBA PRZEBYWAJĄCA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
BEZ OSÓB PRACUJĄCYCH4
□ Nie
OSOBA ŻYJĄCA W GOSPODARSTWIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z
JEDNEJ OSOBY DOROSŁEJ I DZIECI POZOSTAJĄCYCH NA
UTRZYMANIU6

□ Nie
□ Nie
□ Tak
OSOBA W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ (np. wykształcenie na poziomie niższym niż podstawowe, byli
więźniowie, narkomani)

□ Tak
□ Tak

□ Nie

B. OŚWIADCZENIA
1.Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Wysoko wykwalifikowana
kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu” i akceptuję jego zapisy.
C. ZAŁĄCZNIKI
1. Skierowanie do udziału w projekcie podpisane przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu we właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej
3. Dokumenty potwierdzające co 2-letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
5. Kopia umowy z pracodawcą zobowiązującej do utrzymania zatrudnienia u obecnego pracodawcy na czas realizacji
szkoleń oraz rok po ich zakończeniu
MIEJSCOWOŚĆ
DATA

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

1

Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący mniejszości. Zgodnie z
prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska,
żydowska; mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy – każda osoba, która
nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie posiadania obywatelstwa innych krajów lub osoba, której co
najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
2 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776) a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994, nr 111, poz. 535) tj.
osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
3 Bezdomność lub wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego
ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, kobiet, imigrantów, osoby opuszczające
instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu
bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do
zamieszkania wg standardu krajowego, skrajnie przeludnione)
4 Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje, wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo bezrobotni albo
bierni zawodowo. Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania, dzieląca wydatki
domowe i codzienne potrzeby, wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również
grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom.
5
Gospodarstwo domowe zgodnie z definicja w przypisie nr 4; Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0 – 17 lat oraz 18 – 24,
które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dziecka liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
uczestnika w projekcie.
6 Gospodarstwo domowe zgodnie z definicją w przypisie nr 4; Dziecko zgodnie z definicją określoną w przypisie nr 5; Osoba dorosła to
osoba powyżej 18 roku życia.

